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OVER MASSIEF HOUT

Massief hout is een natuurproduct dat reageert op schommelingen van luchtvochtigheid en kamer- 

temperatuur door middel van krimpen en uitzetten. Voor zowel mens als hout is een evenwichtig, 

niet te droog binnenklimaat belangrijk. Kamerplanten en luchtbevochtigers – bijv. op radiatoren – 

helpen bij het verhogen van de luchtvochtigheid tijdens de verwarmingsperiode. Probeer ervoor te 

zorgen de luchtvochtigheid tussen de 50% en 70% blijft om extremen in werking te voorkomen.

OVER AQUAMARIJN CORCOL–OLIE

Deze olie, die is gebruikt voor de bescherming van het massieve hout, bestaat uit een combinatie 

van o.a. tungolie en lijnolie. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie. Tungolie werd in vroeger 

jaren gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken en is ook de meest harde en slijtvaste 

natuurlijke olie. Voor een blijvend mooi meubel moet u deze afwerking af en toe onderhouden. 

ONDERHOUD – REINIGING

De belangrijkste stelregel voor reiniging en onderhoud van massief houten bladen met olie is 

dat gemorste vloeistoffen en vuil meteen worden weggenomen. Dat voorkomt inwerking op de 

oppervlakte. Wanneer de oppervlakte plaatselijk of geheel schraal gaat ogen moet deze onderhouden 

worden. 

Indien nodig kan het oppervlak afgenomen worden met een vochtige doek. Gebruik eventueel een 

milde allesreiniger. Houd hierbij in gedachte dat allesreinigers in principe vet (en dus ook de olie) 

wegnemen. Het veelvuldig afnemen met allesreiniger kan daardoor de onderhoudsinterval verkorten.

ONDERHOUD – VOEDEN MET OLIE

Afhankelijk van het gebruik moet het oppervlak af en toe worden opgefrist met AQUAMARIJN REVOL. 

Doe dat tijdig. Bij een tafelblad is 1 à 2 maal per jaar meestal voldoende. Een aanrechtblad zal veel 

vaker met olie moeten worden gevoed, een bijzettafel weer minder vaak. Met name in het begin is 

regelmatig voeden met olie noodzakelijk om er voor te zorgen dat alle houtporiën zich vullen met 

olie.
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De ondergrond moet vetvrij, schoon en droog zijn. De flacon met REVOL voor gebruik goed 

schudden. Breng met een sponsje of een doek een zeer dun laagje REVOL op het oppervlak aan en 

laat vijf minuten intrekken. Wrijf de olie vervolgens met een scotch-brite schuursponsje goed in het 

hout en wrijf daarna het oppervlak met een schone katoenen of papieren doek volkomen droog. 

Zorgvuldig droogwrijven is belangrijk; de olie mag beslist geen film op het hout vormen. Nalaten 

het oppervlak goed droog te wrijven kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, 

krasgevoeligheid, etc! Na het aanbrengen van REVOL moet het oppervlak minstens 12 uur uitharden. 

REVOL droogt in reactie met zuurstof: zorg daarom tijdens aanbrengen en drogen voor voldoende 

warmte en ventilatie.

ONDERHOUD – VLEKKEN

Een met AQUAMARIJN olie behandeld oppervlak is zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen 

beter niet te lang liggen. Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, 

kunt u veelal afwrijven met een scotch-brite schuursponsje. Diepere verkleuringen kunnen met fijn 

schuurpapier worden weggeschuurd (schuur altijd mee met de nerf). Daarna het oppervlak herstellen 

met REVOL. Gebruik nooit staalwol of grof schuurpapier.

LET OP:

Nooit hete pannen, theeglazen, koffiekopjes, waxinelichtjes e.d. rechtstreeks op het oppervlak zetten 

gebruik altijd geschikte onderzetters.

Gebruik geen groene zeep, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die het 

oppervlak kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken

IMPORTEUR:

Ursa Paint IJMUIDEN – tel (0255)548448  - www.ursapaint.nl 
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